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Toezichtsvisie Raad van Toezicht

Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs

Toezichtsvisie
Namens de samenleving houden wij - als formeel orgaan - toezicht op de stichting SGVVS en haar
scholen, het bestuur en de algehele gang van zaken in de organisatie. Wij staan het bestuur met
raad terzijde en sluiten in ons toezicht aan op de visie en kernwaarden van de SGVVS, zoals
vastgelegd in de statuten en beleidsdocumenten van de stichting. Wij baseren ons in ons toezicht op
de geldende wet- en regelgeving, de Governancecodes VO en PO en op zienswijzen van de
Onderwijsinspectie en de belanghouders van de scholen. Wij borgen in ons toezicht de
vrijeschoolpedagogiek van het onderwijs van de stichting. Wij houden toezicht op basis van kritisch
vertrouwen en met betrokken distantie en in contact met de schoolorganisatie en haar
belanghebbenden. Daarin respecteren wij onze formele rollen van toezichthouder, klankbord en
werkgever van het bestuur. We stimuleren bestuurder en de stichting steeds om de
vrijeschoolpedagogiek levendig en bij de tijd te houden.
Goed toezicht
De raad verstaat onder goed toezicht dat hij een proactieve houding heeft, de kerntaken goed
vervult en hoofd‐ en bijzaken goed weet te scheiden. Daarnaast dient de inrichting van de raad goed
georganiseerd te zijn en de Code Goed Onderwijsbestuur VO te worden nageleefd. Een proactieve
houding betekent dat de raad een actieve betrokkenheid heeft bij SGVVS.
Kerntaken
De raad vindt het zijn opdracht om een kritische dialoog aan te gaan met het bestuur over doelen,
besturing, haalbaarheid, risico's, resultaten en hun onderlinge samenhang. Waar het bestuur beleid
maakt door te sturen en beheersen, zorgt de raad voor bijsturing en bewaking. De raad houdt
toezicht, maar wil ook vooruitkijken en een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van het
voortgezet onderwijs van SGVVS.
Formele Governance‐eisen
De raad en bestuur hebben de formele Governance‐eisen van SGVVS verder uitgewerkt in statuten,
reglementen en profielen van de raad(sleden).
Rollen van de raad
De raad heeft de volgende rollen:
- Toezichthouder
- Werkgever
- Klankbord
Toezichthouder
De toezichthoudende rol betreft informatie verwerven, vragen stellen, oordelen en indien nodig
interveniëren. Het toezicht kan vooraf plaatsvinden en is dan gericht op strategie, voornemens en
besluiten, maar het toezicht kan ook achteraf en is dan gericht op het monitoren van de uitvoering
van beleid, besturing, opbrengsten en resultaten van de organisatie. Het onderhavige toezichtkader
fungeert hierbij als leidraad.
Werkgever
De raad ziet erop toe dat het bestuur naar behoren functioneert (onder andere een bij de
organisatie passende bestuursstijl en ‐cultuur hanteert), wet‐ en regelgeving naleeft en werkt aan
het behalen van resultaten gericht op het realiseren van de statutaire doelstelling en de opdracht
van SGVVS. Daarnaast anticipeert de raad op opvolging van het bestuur door zorg te dragen voor
profielen van het bestuur en een wervings‐ en selectieprocedure, die periodiek worden
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geactualiseerd. De raad realiseert zich daarbij dat goed bestuur voor een groot deel niet in regels of
richtlijnen is te vatten, maar draait om cultuur, gedrag, leiderschap, professionaliteit en discussie
over, afwegingen bij en handelen naar normen en waarden. De raad zal de functionerings‐ en
beoordelingscyclus van het bestuur zodanig inrichten dat ook invulling wordt gegeven aan deze
zachte kant. Om zicht te hebben op het functioneren en de ontwikkeling van de bestuurder beperkt
de raad zich niet tot zijn eigen waarneming, maar zal daarnaast in ieder geval informatie bij de
rectoren/schoolleiders, binnen het bestuursbureau en bij de medezeggenschap ophalen.
Klankbord
De klankbordfunctie bestaat uit het geven van gevraagd en ongevraagd advies. De raad is
terughoudend met ongevraagd advies. Een advies is vrijblijvend en hoeft door het bestuur niet te
worden opgevolgd.
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